NOTA DE PREMSA

JARC-COAG exigeix al Ministeri d’Hisenda reduccions dels mòduls de l’IRPF
per als productors de les comarques de Barcelona


L’organització agrària considera que aquesta reducció és innegociable per
compensar les pèrdues derivades de les adversitats climàtiques ocorregudes el
2014.



El cultiu de cereals ha estat un dels més afectats, sobretot, a les comarques de la
Catalunya Central, on les pèrdues han arribat fins al 50%. Les principals causes han
estat la sequera, el vent i la pedra.



A aquesta situació, s’hi ha d’afegir les greus conseqüències que ha tingut el
bloqueig rus per als productors catalans, especialment per als fructicultors i
ramaders de porcí, per als quals també es demana compensacions amb la reducció
dels mòduls de l'IRPF.

JARC-COAG exigeix a l’Agència Tributària mesures de recolzament per als productors de les
comarques barcelonines que l’any passat van patir pèrdues econòmiques importants a causa de
fenòmens meteorològics que, evidentment, no poden controlar ni prevenir, i que han afectat molt
negativament la productivitat de les seves explotacions.
Des de l’organització agrària es considera que enguany aquesta demanda s’ha de tenir
especialment en compte, ja que a tots aquests danys, cal afegir les greus conseqüències del veto rus
a importacions agroalimentàries. Aquest s’estima que ha causat pèrdues de fins a un 80% al sector de
la fruita de Catalunya, i d’un 40% al porcí. Des de JARC-COAG demanen poder compensar també
aquest greu perjudici amb una reducció dels mòduls de l'IRPF.
Concretament, es demana una rebaixa dels mòduls aplicats a la declaració de l’IRPF 2014 pels
contribuents en estimació objectiva, és a dir, una reducció en proporció a l’afectació en la producció
o al rendiment que els agricultors han tingut als diferents municipis barcelonins.
Pel que fa a les adversitats climatològiques, les que han afectat més durament les comarques de
Barcelona aquest 2014 han estat la sequera, el vent i la pedra:
Cereals:
-

Les comarques de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Osona, Anoia, Vallès Oriental i
Vallès Occidental) han estat les més afectades pel vent, la sequera i la pedra. Aquests
fenòmens han causat pèrdues entre un 30% i un 50% de la collita.

-

A Osona, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, la sequera ha provocat pèrdues de fins al
50% en el conreu de cereals de tots els seus municipis.

Lleguminoses:
-

Els municipis osonencs d’Olost, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Sobremunt
han patit danys entre un 40% i un 70% en el cultiu de lleguminoses. Olost ha estat el més
perjudicat, amb una afectació del 70%.

Cal dir que la pedra també ha afectat la vinya penedesenca, especialment, el municipi de Castellví
de la Marca (Alt Penedès) ha tingut pèrdues de fins a un 56%.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Isabel Vidal (Presidenta de JARC a Barcelona): Tel. 687 055 962

Barcelona,23 de febrer de 2015.

